DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „SŁONECZKO”
Z FILĄ W NOWYCH WYPYCHACH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Do Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”………………………………………………………………………………
(w Somiance lub filii w Nowych Wypychach)

1. DANE OSOBOWE DZIECKA:
Imiona
Nazwisko

Data
i
urodzenia

PESEL
Adres miejsca zamieszkania dziecka
Gmina

miejsce

Miejscowość

Ulica,
nr
domu/nr
Kod
mieszkania
pocztowy
Adres miejsca zameldowania dziecka (wypełnić, jeśli inny niż adres zamieszkania)
Gmina
Miejscowość
Ulica, nr domu/
Kod pocztowy
nr mieszkania
2. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (NP. CHOROBY, ALERGIE I IN.)

3. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ:
Rodzic (niepotrzebne
Opiekun prawny
Osoba (podmiot) sprawująca pieczę zastępczą
skreślić)
na dzieckiem
Imię
nazwisko
Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki prawnej:
Gmina
Miejscowość
Ulica, nr domu/nr
Kod
mieszkania
pocztowy
Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej – telefon,
e-mail
Miejsce pracy/pobierania
dziennym*

nauki

w

systemie

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO:
Rodzic (niepotrzebne
Opiekun
Osoba (podmiot) sprawująca pieczę zastępczą nad
skreślić)
prawny
dzieckiem
Imię
nazwisko
Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna prawnego:
Gmina
Miejscowość
Ulica, nr domu/nr
Kod
mieszkania
pocztowy
Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego – telefon,
e-mail
1

Miejsce pracy/pobierania
dziennym*



4.

nauki

w

systemie

Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:
1. Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych
oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne
ze stanem faktycznym.
2. Na prośbę dyrektora przedszkola przedstawię stosowne dokumenty potwierdzające
sytuację zdrowotną lub rodzinną dziecka.
3. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu korzystania dziecka z
przedszkola, zgodnie z podpisaną Umową cywilno-prawną.
4. Wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
mojego dziecka zawartych w dokumentacji Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w
Somiance z Filią w Nowych Wypychach oraz organów uprawnionych do nadzoru.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami).
5. O prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich zmiany zostałam/em pouczona/y.

Somianka, dnia …………………….…… …………………..……..…………………
czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych
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